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ا حمؿدً  أن  أصفد ، وأصفد أن ٓ إهل إٓ اهلل، و وافلةاة وافلةام ظذ رشقل اهللهللاحلؿد 

 :وبعد ،ظبده ورشقفف

ئؾت ظـ وثقؼة افتعايش واإلخاء افتل ُأبرمت بغ افشقخ حمؿد اإلمام ُش  ؾؼد شبؼ أنْ 

افعؾؿ، بعد مشاورة أهؾ افلـة افلؾػققن ؾلجبُت بام يؼرره أهُؾ واحلقثقغ افرواؾض، 
(1)

، ثؿ 

يمـد ذم خطبة ظقد افػطر إذا بف  ، وإظةان ذفؽ،افشقخ حمؿدٍ  بقـام أهؾ افلـة يـتظرون تراجعَ 

ؽاكت إصادتف فتؾؽؿ ، ؾشقد بؿلاحلفاوثقؼة افتعايش! ويدّل افـاَس ظؾقفا! ويعدد ؾقائدها! وي

 :فذم خطبت ؾؽان مما ؿافف ذم احلؼقؼة هل ـارثة ظذ أهؾ احلؼ افلؾػقغ،قثقؼة اف

وؿد جرى بقـل وبغ افلقد»
(2)

جرى بقـل وبقـف آتػاق ظذ وثقؼة ، احلقثل ظبد ادؾؽ 

ظذ اإلشةام، وشةامة إظراض،  افداؾع فـا إفقفا إكف: ادحاؾظةُ  افتعايش، وهذه افقثقؼة إن  

ا افداؾع إفقفا إبؼاء إمـ وآشتؼرار ذم وـذفؽ أجُض وصقاكة افدماء، واحلػظ ظذ إمقال، 

ا فؾرمحة افتل دظاكا إفقفا اإلشةام، ودملقدً  ،افذي جاء بف اإلشةام ا فؾعدل، وإطفارً افبةاد وافعباد

ـُ  د ادذمقم واحلل احلؼدا فألمراض إخةاؿقة، مـ ا دمـبً ، وـذفؽ أجًض اإلشةام ديـ افرمحة ؾدي

                                                        

ومعؾقم أنف إذا ازدوج افتؽؾؿ بافباضؾ »(: 1/315ؿال اإلمام ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ذم افلقاظؼ ادرشؾة )  (1)

 .«وافلؽقت ظـ بقان احلؼ، تقفد مـ بقـفام جفُؾ احلؼ وإضةاُل اخلؾؼ

يردوا ظذ افقثقؼة، وحاول  بعد خروج افقثقؼة ضافب افشقخ ربقٌع َمـ زاره مـ مشايخ افقؿـ أنْ ؿؾت:       

   افقثقؼة. بافشقخ حمؿد اإلمام حتك يرجع ويتقب مـ هذهبحضقري آتلال 

َٓ َتُؼقُفقا فِْؾُؿـَاؾِِؼ َشقٌِّد َؾِنك ُف إِْن َيُؽ َشقًِّدا َؾَؼْد »( وؽره: 22939ذم احلديث افلحقح افذي أحرجف أمحد )  (2)

، وظدو فؾلحابة ☺وظبد ادؾؽ احلقثل ذفقٌؾ حؼٌر، ظدٌو هلل وفرشقفف  ،«َأْشَخْطُتْؿ َرب ُؽْؿ َظز  َوَجؾ  

 وادممـغ.
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بقة خطرة ؾنن افػتـ إذا وؿعت بغ ادلؾؿغ إهنا تمثر ظؾقفؿ تلثرات شؾوافعجب وافغرور، 

ؾفذه افقثقؼة افتل جرت ـام شؿعتؿ ـاكت مـ أجؾ ملافح ظظقؿة ومـاؾع جلقؿة، بحؿد اهلل 

 .«ب افعادغر

 افتعؾقؼ:

وأهنا ـتبت واإلخاء، افتعايش وثقؼة دلافح ر افشقخ يؼرتذم هذا افؽةام  يرى افؼارئ

 :دلافح ـثرة وهل

صقاكة -4شةامة إظراض، -3 إمقال، ادحاؾظة ظذ-2اإلشةام، ظذ  ادحاؾظة-1

-8دملقد افرمحة، -7إطفار افعدل، -6إبؼاء إمـ وآشتؼرار ذم افبةاد وافعباد، -5افدماء، 

 دمـًبا فألمراض إخةاؿقة.

ؾفذه افقثقؼة افتل جرت ـام شؿعتؿ ـاكت مـ أجؾ ملافح »ثؿ ختؿفا ممـًدا بؼقفف: 

! ومـاؾع جلقؿةظظقؿة
(1)

 .«بحؿد اهلل رب افعادغ !

 وؿال أجًضا:

 .«ما ظؿؾـاها إٓ فـؼقؿ ديــا، وكلؾح دكقاكا»

افشقخ، أجرسك أن يثـل احلارضون وافلامعقن خلطبتؽ ظذ وثقؼة ظذ رشؾؽ أهيا ؿؾت: 

 ٕنؽ واحلقثققن شتؼقؿقن ديـؽؿ وتلؾحقن دكقاـؿ. :افتعايش، ويـؼوهنا ذم ـؾ مؽانٍ 

وؽرها مـ  (افزمـ افقؿـ ظذ مر   راؾضة)و يا صاحب )افـرصة افقامكقة( ؾعذ رشؾؽ 

 افؽتب افتل تـؼض وثقؼتؽ وخطبتؽ.

                                                        

وهذا تغريٌر ظظقٌؿ بؽؾ مـ يلؿع هذا افؽةام! وـلن  افشقخ ٓ يعرف حؼقؼة افرواؾض، ؾؾق تقفقا وأخذوا   (1)

مـ  -وؽرها–مؼافقد احلؽؿ، فـ يؼر  هلؿ ؿرار وفـ هيدأ هلؿ بال إٓ بافدماء، واكظر إػ ما يلـعقكف ذم إيران 

 ؿتٍؾ ٕهؾ افلـة.

. مـفاج افلـة ☺ؿ يريدون بادؾؽ إؾلاد ديـ اإلشةام ومعاداة افـبل وٕن ـثًرا مـ افرواؾض يعسؾقن أهن      

(2/68.) 
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بؾ إن  هذه افقثقؼة فتغؾؼ باًبا ظظقاًم مـ  افقثقؼة ؿقام افديـ وصةاح افدكقا!أترى بعؿؾ هذه 

 أبقاب اجلفاد، وتغؾؼ باًبا ظظقاًم مـ أبقاب افذب ظـ افعؼقدة وافذب ظـ افلـة وحقاضفا. 

ظاها افشقخ، هذه افدظاوى افعريضةؿد تعجب افلؾػققن مـ  وافتل ٓ حؼقؼة هلا،  افتل اد 

بؾ وٓ خطام وٓ زمام، ؾؿتك ـان افراؾضة افزكادؿة حيرصقن ظذ اإلشةام أو حيرصقن ظذ 

 صقاكة افدماء وحػظ إمقال.

 ومتك ُيؼام افديـ وتلُؾح افدكقا بؿثؾ هذه افقثقؼة ادؾقئة بافبطةان وافزور!

تليت بف ملتؼقاًم ظذ ما رشظف اهلل ظز وجؾ، ومـ إؿامة افديـ ومؼتضقات  يـ أنْ إؿامة افد إن  

اإليامن وفقازمف افؽػر بافطاؽقت وافزاءة مـ افؽاؾريـ، وديـ افراؾضة مـ أـز افطقاؽقت افتل 

جيب افتلدي هلا وبقان خطرها وزيػفا، ومـ إؿامة افديـ أن تبذل احال وافـػس مـ أجؾ إؿامتف 

ظؾقف، وأن تعادي إمحر وإشقد ذم شبقؾ هذا افديـ، وفقس افتقؿقع معفؿ ظذ حرية واحلػاظ 

 ة، وافتآخل معفؿ.  ؿ باإلشةام وأهنؿ  م اخافػقك إٓ ذم تػاصقؾ ؾرظقافػؽر، وافشفادة هل

 حًؼا إهنا دظاوى ظريضة ختافػ ما ؿرره افشقخ كػلف ذم بعض ممفػاتف، بؾ وختافػ

ه افعا م أمجع ظذ أرض افقؿـ وختافػ  ؾػ،افؽتاب وافلـة ومـفج افل مـ جرائؿ وؽرها ما يرا

 افعرض، واحال، وشػؽ افدماء، ؿبؾ افقثقؼة وبعدها. واكتفاـاهتؿ فؾديـ و ،افراؾضة

 (:7ذم افـرصة افقامكقة )ص/ -راًدا ظذ كػلف ومبقـًا بطةان وثقؼتف-اإلمام يؼقل افشقخ 

ة احلقثقغ يتحرـقن بافػتـوها هؿ افراؾضة افققم ذم افقؿـ بؼقاد»
(1)

، ذم ضقل افبةاد 

وظرضفا بام  م يلبؼ فف كظر ـقػ ٓ، وهؿ يلعقن ذم إؾلاد ديـ افقؿـقغ ودكقاهؿ
(2)

؟! أما 

شعقفؿ ذم إؾلاد ديـفؿ: ؾذفؽ واضح مـ خةال تقزيع مةازم زظقؿفؿ حلغ بـ بدر افديـ 

                                                        

ووثقؼة افتعايش واإلخاء مـ افػتـ افتل كزفت بلهؾ افلـة، بؾ هل أظظؿ مـ ؾلاد احلقثقغ، ٕهنا تـلب إػ   (1)

تبت! ـُ  ديـ اهلل بؾ تدظق إلؿامتف! وبتقؿقع صقخ شؾػل، وباشؿ شؾػقل معز 

زظؿَت أن  افقثقؼة معفؿ إلؿامة افديـ، وتـازفت ظـ أصقل ظظقؿة، وؽررت بؿـ يثؼ ؾقؽ ـقػ وؿد   (2)

 وبعؾؿؽ! 
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وافتػلر وأصقل افػؼف وإخةاق،  احلقثل، افتل احتقت ظذ اكحراؾات ذم افعؼقدة وافعبادة

 كاهقؽ ظـ افلب وافشتؿ وافؾعـ فؽثر مـ افلحابة، بؾ وافـبز بافتؽػر هلؿ، وـذا بادلؾؿغ.

هذا  يدؾعقن هلؿ، ومـ ثؿ   تقزيع احال وإشؾحة ظذ مـ اشتجابوأما إؾلاد دكقاهؿ: ؾ

فطرؿات، وتػجر افؼتؾ حتريؽ ؾتـ آؽتقآت، وافتػجرات، وافغدر، وؿطع ا افلـػ إػ

د آخرون ذم ادـاضؼ ؿتؾ أناس، ورُشّ  وافؼتال،ذم ضقل افبةاد وظرضفا، وؿد حلؾ بلبب هذا أنْ 

 .«افتل وجدت ؾقفا ادقاجفة بافلةاح

افقؿـ و ،افعراق وافشامذم  ؾضة مـذ ؿرون متةاحؼة، وهذا واؿعفؿؿؾت: هذا واؿع افرا 

)افـرصة  فؽتابـام أّرخ ذم خامتة مؼدمتف  ؿبؾ شـتغ وكلػ خاصة، حيؽقف افشقخ حمؿدٌ 

وزحػ احلقثققن ظذ ادلؾؿغ ؿتةًا وهنًبا وهدًما  ،، ؾؽقػ وهذا افػلاد ؿد امتد  افقامكقة(

 إؾلادهؿ فديـ افقؿـقغ فؾؿلاجد، وهاهؿ افققم ظذ مشارف افعاصؿة افقؿـقة صـعاء، واصتد  

 ودكقاهؿ.

 :(7/415ؿال صقخ اإلشةام ذم مـفاج افلـة )

ه ،افراؾضة فقس هلؿ شعل إٓ ذم هدم اإلشةام»  .«وإؾلاد ؿقاظده ،وكؼض ظرا

 (:28/535وؿال ذم ادجؿقع )

وافراؾضة يعاوكقن افؽػار ظذ ؿتال ادلؾؿغ، ؾؾؿ يؽػفؿ أهنؿ ٓ يؼاتؾقن افؽػار مع »

ارؿغ ادلؾؿغ حتك ؿاتؾقا ادلؾؿغ مع افؽػار، ؾؽاكقا أظظؿ مروًؿا ظـ افديـ مـ أوئلؽ اح

 .«بؽثر، ـثر

( أن  احلقثقغ جاءوا بافدظقة إػ 175-174ؿؾت: وذـر افشقخ ذم افـرصة افقامكقة )ص/

افرؾض باحلديد وافـار، وبافؼقة وافبطش، ثؿ رشح افشقخ مقؿػ افؼبائؾ افقؿـقة افتل تلدت 

 إػ ثةاثة أؿلام، ؿلؿ ٓ -بحلب تلدي ـؾ ؿبقؾة-فؾرواؾض احلقثقغ، وؿلؿفؿ افشقخ 

قثقغ وؿلؿ ثاٍن: يؼقم بطرد احل ا ؾدمف هدر.يؼبؾقا احلقثقغ ظـدهؿ افبتة،ـ ومـ آوى حقثقً 

 وؿلؿ ثافث: يؼاتؾ احلقثقغ.  افدظاة افذيـ يدظقن فبدظفؿ.
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ظذ افشقخ حمؿد صاحب  يردّ  افقامكقة( افـرصةـتاب )إن  افشقخ حمؿًدا اإلمام صاحب 

 بقان افتعايش واخلذٓن. !افبقان افتعقس

حاذا  م يتعرضقا ذم  !( تلخؿ مـ افزيدية185بؾ إن  افشقخ حمؿًدا ذم ـتابف افـرصة )ص/

، ؾؽقػ فق ╚بقاهنؿ افذي ـتبقه ذم مقاجفة احلقثقغ صقًئا مـ تؽػر احلقثقغ فؾلحابة 

     وافذي ؾقفا مـ افبةايا ما فقس ذم بقان افزيدية!افتعايش!  وثقؼةظذ  افزيدية تاضؾع

هلان إمر،  ،ع ظذ هذا افبقان مـ  م يدرك خطر افراؾضة وـقدهؿة: فق وؿّ حيوأؿقهلا رص

خطر افرواؾض ع ظؾقفا يدرك متام اإلدراك ذي وؿ  مـ افعذر، وفؽـ اف وفؽان فف يشءٌ 

  وتعطشفؿ فلػؽ افدماء! وظداوهتؿ فإلشةام وادلؾؿغ،

 آظتداء وافبغل ظذ ظدم وادةاحظ ذم وثقؼة افتعايش وخطبة افعقد، أهنام مـلبان

ر افؼتؾ وافؼتال ر افؼتؾ وافؼتال، ، وأرضا افشقخ ويرضب ودمد افشقخ يرهب ادلتؿعغ بلرضا

، ☺فؽتاب اهلل وشـة رشقفف صػًحا، ويغض ضرًؾا ظـ ما ذم افقثقؼة مـ خمافػات ظظقؿة 

 دـفج أهؾ افلـة وظؼقدهتؿ. و

 فؾتقؿقع ظذ هذه افقثقؼة اكجر   ام، وأنف إك  فؾشقخ بلنف مضطر حاول افبعض آظتذاروؿد 

مضطًرا 
(1)

  ، وافرضورة هلا أحؽامفا؟

 :ظـ حؼقؼة هذا إمر، ؾؼالذم خطبتف  ف ؾلجاَب كػُل  أؿقل ؿد ـػاكا افشقخ حمؿدٌ 

ؾقس ٕحد ظع  شبقؾ إٓ باحلؼ، ؾؿتك ما جاء ؾ ،بحؿد اهلل بقديٓ يزال أمري  أٓ وإن  » 

فلـا ظبقًدا ، فلـا ظبقًدا ٕحد ،هلل ـؾـا ظبقدٌ حتت احلؼ،  ـؾـا مـاحلؼ ؾؽؾـا مـ حتت احلؼ، 

 .«ٕحد

                                                        

ر ؿقدتف افؼيعة بضقابط دؿقؼة، ثؿ افعؼةاء ـؾفؿ يدرـقن أن  هـاك ضرًؿا يلتطقع افشقخ أن    (1) حال آضطرا

، ؾامزال إمر بقده، وفقس ٕحٍد يلؾؽفا بغر هذه افقثقؼة ادخزية، ؾؽقػ وافشقخ يـػل ظـ كػلف افرضورة

 ظؾقف شبقؾ، ؾظفر افشقخ بؿقؿػ ادتؿؽـ افؼقي!  
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، ؾؾامذا أظطقت افدكقة ذم بقدك، وفقس ٕحٍد ظؾقؽ شبقؾ إٓ باحلّؼ  ؿؾت: ؾنن ـان إمرُ 

؟ ؾنن  أهؾ افلـة فـ يلؽتقا ظذ ما جاء ظظقؿة ديـؽ؟ وحاذا تريد أن تؼحؿ أهؾ افلـة ذم ؾتـة

 ، وؿد اشتـؽرها افعؾامء.مـ باضؾ ذم هذا افقثقؼة

مما حيبف اهلل ويرضاه أن دمتؿع افؽؾؿة ظذ اإلشةام افلاذم  افشقخ، ؾنن   ؾعذ رشؾؽ أهيا

وٓ  ٓ تشقبف افضةآت واخلراؾات خافصٍ  إشةامٍ ظذ ، ☺افـؼل افذي جاء بف رشقل اهلل 

وأنت افؼدوة – إْن ؿتؾؽ افرواؾض احلقثققن ،ؾق اهلل افذي ٓ إهل ؽره، اإلحلاد افراؾيض

قن مـ أن تقؿع ظذ مثؾ هذا بلبب امتـاظؽ ظـ افتقؿقع هلق أه -وإشقة فطةابؽ وؿقمؽ

 . افبـقد ادخزية

 (:3/2ذم إظةام ادقؿعغ ) -رمحف اهلل-ؿال ابـ افؼقؿ 

ؾؽؾ مللخة خرجت ظـ افعدل إػ اجلقر، وظـ افرمحة إػ ضدها، وظـ ادلؾحة إػ »

 . «أدخؾت ؾقفا بافتلويؾ افعبث، ؾؾقلت مـ افؼيعة وإنْ  ادػلدة، وظـ احلؽؿة إػ

 ثؿ ؿال افشقخ ذم خطبتف:

افؼتؾ وافؼتال،ماذا جؾبت مـ خراب افديار،  وؿد رأجتؿ ماذا جؾبت ظذ افعباد وافبةاد ؾتـةُ »

ومـ ُيتؿ إضػال ومـ أرمؾة افـلاء، ومـ تؼيد افرجال، ومـ إزهاق إرواح، ومـ ارتػاع 

تؼرار، وحتقل حقاة افـاس إػ جحقؿ، ويتحقل ادلؾؿقن ادتؼاتؾقن إػ وحقش، إمـ وآش

 .   «وإػ طؾؿة وؾجرة وَؽدرة ومؽرة، أترضقن ٕنػلؽؿ هبذا؟ معاذ اهلل

  ظب اد افؼبقر. ؿؾت: مازال افؽةام ظـ ملافح وثقؼة افتعايش مع افرواؾض

ق ذم ؿتال افػتـة افقاؿع بغ ادلؾؿغ، إك ام ه ،إن  ما يذـره افشقخ مـ ؾلاد افؼتؾ وافؼتال

مـ أظظؿ اجلفاد،  ؾؽقػ إذا ـان اجلفاد جفاد  فقس ذم ؿتال افرواؾض واخلقارج ؾجفادهؿو

 دؾع افعدو افلائؾ افذي هيؾؽ احلرث وافـلؾ؟

 (:176ؿال افشقخ ذم افـرصة افقامكقة )ص/

وأمقاهلؿ،  ومـ اظتدت ظؾقفؿ افراؾضة، ؾؾفؿ أن يدؾعقا ظـ أنػلفؿ وأظراضفؿ»

مـ ؿتؾ دون مافف »: ☺وديـفؿ، بام حيلؾ بف ـػ همٓء وردهؿ ظـ اظتدائفؿ، ؿال افرشقل 
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ؾفق صفقد ن ومـ ؿتؾ دون ديـف ؾفق صفقد ومـ ؿتؾ دون دمف ؾفق صفقد ومـ ؿتؾ دون أهؾف ؾفق 

ؾفذا افدؾاع جمؿٌع ظؾقف، وهق صحقح،  (،1421(، وافسمذي )4772رواه أبق داود )«صفقد

ؾةا جيقز دـ ـان يممـ باهلل وافققم أخر أن يؼبؾ مـ همٓء صقئا ، وؿاكقًكا وظؼةًا وظرًؾا رشًظا

مـ احال وافلةاح، بؾ ادطؾقب أن يدمغ همٓء افراؾضة بؼقفف: أنتؿ ظؿةاء فألظداء! أنتؿ 

 .«خقكة فؾبةاد وافعباد! أنتؿ دمار احلروب وافػتـ!

خطبتف افتل وثقؼتف وذم اإلخػاق  أصد  د، وأخػؼ ؿؾت: ؿد ُوؾؼ افشقخ ذم هذا افؽةام وأجا

ٓ يعرف واؿع افرواؾض وصدة افشقخ ذم خطبتف  ر ؾقفا مػاشد افؼتؾ وافؼتال! ـلن  صق  

مـ خراب افديار، ومـ ُيتؿ »رجؾ ؽريب ظـ افقؿـ وأوضاظفا! إن  ما حيلؾ  خطرهؿ، وـلنف

ق إرواح، ومـ ارتػاع إمـ إضػال ومـ أرمؾة افـلاء، ومـ تؼيد افرجال، ومـ إزها

وآشتؼرار، وحتقل حقاة افـاس إػ جحقؿ، ويتحقل ادلؾؿقن ادتؼاتؾقن إػ وحقش، وإػ 

هل مـ أؾعال افراؾضة بلهؾ افقؿـ افذيـ ُطؾؿقا ذم ديـفؿ . «طؾؿة وؾجرة وَؽدرة ومؽرة

، وـةامف ؼ  ادعرؾةفشقخ حمؿد يعرف هذا حوا ودكقاهؿ، ؾةا أبؼت هلؿ افراؾضة ديـًا وٓ دكقا!

 أكػ مـ أؿقى افردود ظذ وثقؼتف وخطبتف.

  (:28/535ؿال صقخ اإلشةام )

ا مجاظة وؿد أمجع ادلؾؿقن ظذ وجقب ؿتال اخلقارج وافرواؾض وكحقهؿ إذا ؾارؿق»

 .«رىض اهلل ظـف ؾؽقػ إذا ضؿقا إػ ذفؽ مـ أحؽام ادؼـغ ادلؾؿغ، ـام ؿاتؾفؿ ظع

 (:3/423) وؿال ذم افػتاوى

مـ ـػر ادلؾؿغ أو اشتحؾ دماءهؿ وأمقاهلؿ، ببدظة ابتدظفا فقلت ذم ـتاب اهلل وٓ شـة »

رشقفف، ؾنكف جيب هنقف ظـ ذفؽ وظؼقبتف بام يزجره، وفق بافؼتؾ أو افؼتال، ؾنكف إذا ظقؿب 

 ادعتدون مـ مجقع افطقائػ، وأـرم ادتؼقن مـ مجقع افطقائػ: ـان ذفؽ مـ أظظؿ إشباب

 .«، وتلؾح أمر ادلؾؿغ-☺-افتل تريض اهلل ورشقفف 

افذيـ يؼاتؾقن ادلؾؿغ ذم افقؿـ هؿ  ( أن  165ذم ـتابف افـرصة )ص/ افشقخ وؿد ؿرر

 اهلل ذم فبـان. حزِب  افراؾضة ؾؼط، وأهنؿ شؾؽقا ملؾَؽ 
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ا، ( أن دظقة احلقثقغ دظقة دمقية: اؽتقآً، وتػجًرا، وؿتآً، وؽدرً 122)ص/ـام ؿرر 

.  ومؽًرا

ا فألظراض، »(: 36وؿال )ص/ ـً ؾام بال افراؾضة تؼتؾ ادلؾؿغ اشتباحة فؾدماء، واكتفا

 .«واؽتلاًبا فألمقال مـ أجؾ ادؾؽ

ٓ كظر فف، ورؾعقا رؤوس أهؾ افلـة ذم  ؿتآً  ن  افشباب افلؾػل ؿاتؾقا افرواؾضإؿؾت: 

، و م جيعؾفؿ هذا اجلفاد ؾجرة وٓ مؽرة وٓ حلـًا، ظرؾف افعؾامء وافعؼةاء ـؾ مؽان وأبؾقا بةاءً 

، وافتخذيؾ، وفقٓ فغدر، وادؽر، وادمامرةؾلببف ا ،وما حلؾ هلؿ مـ جراح أو ؿتؾ ؽدرة،

ذم ـتاف  -ظذ ؿؾتفؿ وؿؾة ظتادهؿ–ذفؽ فؼضقا ظذ احلقثقغ وؾتـتفؿ، وفؼد ـاد افشباب 

احلقثقغ اجلبـاء دخؾفؿ فـرصة حقؾ ومؽر إظداء، وتأن يلتلصؾقا صلؾتفؿ، فقٓ وؽرها 

إذٓء
(1)

. 

فؿ   قا إلكؼاذ ادظؾقمغ مـ حلار ؽاصؿ طا م،ؾؼد هبّ  ،ميدواـرصوا ويُ ذم ـتاف أن يُ ؾحؼُّ

 اد افؼبقر وأظداء افتقحقد.ؾفؿ ما ؿاتؾقا إٓ مـ يلتحؼ افؼتال مـ ادعتديـ مـ ظب  

 إذا  م تؽـ إٓ إشـة مرـب     ؾام حقؾة ادضطر إٓ رـقهُبا

ـُ ذم ـتاف  أن  افشقخ شقتعاطؿ ؿتال افرواؾض ـان يظـؾؿـ   يؿتـع مـ و ،باًراويراه أمًرا 

ظدوان افرواؾض إخقان افقفقد فلدِّ  افشباب حّث 
(2)

ظذ مثؾ هذه افقثقؼة! مع أن   ، ثؿ يقؿعُ 

       شبقؾ! وفقس ٕحٍد ظؾقف !إمر بقده

ْ ِِف ▬ؿد ؿال اهلل جؾ ذم ظةاه: و َُوا وَن َوََل تَِه ًُ َ ل
ۡ
وَن فَإِجَُّهۡى يَأ ًُ َ ل

ۡ
ْ تَأ ٱةۡتَِغآءِ ٱۡهَقۡوِمِۖ إِن تَُكوٍُوا

ا ًً ا َحِمي ًً ُ َعوِي ِ َيا ََل يَرُۡجوَنَۗ َوََكَن ٱَّللَّ ٌَ ٱَّللَّ وَنَۖ َوتَرُۡجوَن ِي ًُ َ ل
ۡ
ا تَأ ًَ  .♂ َل

                                                        

ق احلقثققن افرواؾض وما ضاؿقا ذرًظا بدظقٍة ـضقؼفؿ بدظقة أهؾ افلـة   (1) فؼد طفر فؽؾ ذي بلرة أنف ما رَشِ

هؾ افلـة ، وظذ مـفج افلؾػ، ؾل☺دظقة افتقحقد، ؾفل دظقة ؿائؿة ظذ ـتاب اهلل، وشـة رشقفف 

 يتؽؾؿقن بعدل وظؾؿ، ؾقعطقن ـؾ ذي حؼ حؼف.

 (.2/65وافراؾضة مـ أخبث افـاس ـام أن  افقفقد مـ أخبث افـاس. مـفاج افلـة )  (2)
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 أحد، واجلفاد ؾقفا جفاد دؾع ـام هق معؾقم. وهذه أية كزفت ذم ؽزوة

 ؾفؾ افشقخ يعـل ما يؼقفف، وهق يتؽؾؿ ظـ أناس زكادؿة مـاؾؼغ حترـفؿ إيران افراؾضقة.

إذا ـان احلقثل ٓ يعادي ادلؾؿغ، ؾؾقس ظذ »(: 96يؼقل افشقخ ذم افـرصة افقامكقة )ص/

 .«وجف إرض ظداء فؾؿلؾؿغ مـ ؿبؾ أحد

 .»كا واحد...وظدوّ «هذا وبغ ؿقل افشقخ ذم افقثقؼة: ؿؾت: ؿارن بغ 

وهؿ –أخقس مـ ارمتقت بغ أحضاهنؿ «وأؿقل فؾراؾيض احلؼر ظبد ادؾؽ احلقثل: 

يؼقفقن: افثلر بقــا وبقـؽؿ مـ يقم اجلؿؾ وصػغ؟ ويؼقفقن: ٓ كؾتؼل مع  -افراؾضة اإلمامقة

أظؾـ افعداء ظذ ادلؾؿغ ادقافغ فؾلحابة أهؾ افلـة ذم ربٍّ وٓ ذم كبل، وٓ ذم إمام؟! ؾؿـ 

»مثؾ إظةاكؽؿ؟! ╚
(1)

.   

ؾذـر  (174افـرصة افقامكقة )ص/ـتابف ذم  أظامل افراؾضة ذم افقؿـ وؿد ذـر افشقخ بعض

بـ بدر قن مةازم حلغ قحارضون، واخطبقن، ويدرشقن، ويقزظأهنؿ يدظقن فؾرؾض ؾ

، ويغشقن ☺بة رشقل اهلل ظذ ـثر مـ صحاوؾقفا افلب وافؾعـ واحلؽؿ بافـػاق، افديـ، 

 دلاجد بافلطق وافؼقة.افـاس ذم جمافلفؿ، ويلخذون ا

 ؿال افشقخ حمؿد ذم خطبتف:

ما اختؾػـا ؾقف،  !افرجال وافـلاء إػ أنـاافؽبار وافلغار، واخلاص، كدظق  افعامكدظق »

ؽؿ برأجف وٓ بعؼؾف، وٓ فقس ٕحٍد ظذ أحد إحؼقة ذم أن حيإػ رشيعة اإلشةام، ؾقف كرجع 

افتل بعث هبا رشقفف ظؾقف افلةاة  بؼاكقن وٓ بعادة، ـؾـا ظبقد هلل، حيؽؿـا اهلل بؼيعتف

 .«وافلةام

                                                        

 (.97افـرصة افقامكقة )ص/  (1)

ؿتبلتف ووجفتف ٕخقف اؿؾت: هذا افؽةام وجفف افشقخ حمؿد فؾفافؽ افراؾيض ادـاؾؼ حلغ بدر افديـ، وأنا 

 راؾيض احلؼر ظبد ادؾؽ. اف
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 أدظقه إػ رشيعة اهلل، وإػ افتحاـؿ إػ كلقص افقحل ،ت: وأنا أدظق افشقخ حمؿًداؿؾ

دضادة فإلشةام، ش واإلخاء ن ذم وثقؼة افتعايره احلقثققما شط  إن   وأؿقل:، ومـفج افلؾػ

ظذ ضقء ؿاكقن  تبْت ـُ هذه افبـقد و ،تطاول ظؾقفا، وتافلـة افعظقؿةأهؾ لادم أصقل وت

 .افراؾضة احلقثقغ

 ط كؼده ظذ حمؾ افبطةان ذم افقثقؼة واكتؼدها بعؾؿ؟ةام مـ شؾ  فؾ يُ ؾ

 يؼقل افشقخ ذم خطبتف:

حا أؿقؿت ذم احلرب  -أوربا–د افغرب ، ؾػل بةايعتزٓ ـ مَ  فؿومـ افـاس مـ يعتز ومـ»

مـ افؼتذ، كاهقؽ ظـ ادترضريـ  اافعادقة إوػ وصار ضحقتفا أـثر مـ اثـل ظؼ مؾققكً 

ر أخرى، وحا أؿقؿت احلرب افعادقة افثاكقة، وصار ضحقتفا أـثر مـ مخلغ مؾققًكا مـ  بلرضا

ر إخرى، هذا افذي حلؾ، جعؾ اف ؽػار وؿادة افؽػار اختارون افبؼ، كاهقؽ ظـ إرضا

افطرق افلؾؿقة ذم حّؾ كزاظاهتؿ وخلقماهتؿ، ـام تلؿعقن ذم افقؿت احلارض، أن  بةاد أوربا 

وأن  افغرب صارت احلؾقل فؼضاياهؿ وكزاظاهتؿ واختةاؾاهتؿ ذم افطرق افلؾؿقة، وبافتحاور 

ٓ كريد أن يلبؼـا افؽػار إػ  وافتػاهؿ وافتشاور، كحـ أحؼ أن كؼقم هبذا، ٕن هذا جاء بف ديــا،

مثؾ هذه ادلافح افعظقؿة افـاؾعة
(1)

». 

إن  ادلتؿع خلطبة افشقخ مـ أوهلا شقؾحظ إرهابف وختقيػف فؾحارضيـ مـ افؼتؾ ؿؾت: 

ى بف هذا إػ ذـر احلروب افعادقة حتك يشتد  خقُؾفؿ مـ آثار افؼتؾ وافؼتال،  وافؼتال، وأد 

هؿ، فؼتذ واجلرحك! ثؿ أصاَد بحؾقهلؿ افلؾؿقة، وحتاوِرهؿ وتشاورِ ! مـ اوذـر هلؿ ادةايغ

     وأـد هذا بلحؼقة ادلؾؿغ فلؾقك هذا افطريؼ!

 وأظداءُ  ،☺رشقفف  وأظداءُ  ،اهلل أظداءُ  ؿتك ـان افؽػارُ ! ؾومذهٌؾ  ظجقٌب  إن  هذا يشءٌ 

ؿ ومتك ـاكت حؾقهلُ ؿ! فلـقعفؿ وحؾقهِل  كا كؾتػُت ـ متك رِص ومِ  فـا ذم هذا؟ ادلؾؿغ، ؿدوةً 

                                                        

وأما إفػاظ ادجؿؾة ؾافؽةام ؾقفا بافـػل واإلثبات دون «(: 2/217ؿال صقخ اإلشةام ذم مـفاج افلـة )  (1)

 .     »آشتػلال، يقؿع ذم اجلفؾ وافضةال، وافػتـ واخلبال، وافؼقؾ وافؼال
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ِإَوۡذ ▬ؿقفف تعاػ: وهل خطبتف بف افشقخ اشتػتح ؟ وواؿع افؽػار ؿد ذـره اهلل ذم ـتابف وشؾؿقةً 
ٍُتىۡ 

َ
ۡقَرۡرُتۡى َوأ

َ
ٍُفَسُكى ّيٌِ دَِيَِٰرُكۡى ُثىَّ أ

َ
َخۡذٍَا ِييَثََٰقُكۡى ََل تَۡسِفُموَن ِدَيآَءُكۡى َوََل ُُتۡرُِجوَن أ

َ
 أ

ٍُفَسُكۡى َوُُتۡرُِجوَن فَرِيق  ثُ  ٨٤تَۡشَهُدوَن 
َ
ُؤََلٓءِ َتۡقُتوُوَن أ ٍُتۡى َهَٰٓ

َ
ا ّيَُِكى ّيٌِ دَِيَٰرِهِۡى تََظََٰهُروَن ىَّ أ

ٌم َعوَۡيُكىۡ  َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهۡى وَُهَو ُُمَرَّ
ُ
تُوُكۡى أ

ۡ
ثِۡى َوٱۡهُعۡدَوَِٰن ِإَون يَأ ۡيِهى ةِٱۡۡلِ

َُوَن  َعوَ َفُتۡؤِي
َ
إِۡخَراُجُهۡىۚۡ أ

َٰلَِك ِيَُكۡى إَِلَّ ِخۡزي   ٱۡهِمَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن ةَِتۡعض   ةَِتۡعِض  ا َجَزآُء َيٌ َحۡفَعُن َذ ًَ َۖ  َف ۡجَيا ةِ ٱدلُّ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ
وُوَن  ًَ ا َتۡع ًَّ ُ ةَِغَِٰفٍن َخ َشّدِ ٱۡهَعَذاِبِۗ َوَيا ٱَّللَّ

َ
ثِ يَُردُّوَن إََِلَٰٓ أ ًَ ٌَ ٱۡشَتَ  ٨٥َوَيۡوَم ٱۡهقَِيَٰ ِي ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ

ُ
ْ أ ةَ  ُوا ٱۡۡلََيوَٰ

ونَ  َُۡهُى ٱۡهَعَذاُب َوََل ُهۡى يَََُصُ ُف َخ ۡجَيا ةِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَََل ُُيَفَّ وهل ـاؾقة ذم وصػ حاهلؿ  .♂ٱدلُّ

 وٓشقام افقفقد أمة افغضب.

ا ظؾقف افلةاة ـشـة كبقذم و ذم ظةاه، جؾ   ذم ـتاب ربـا وملطرةٌ  احلؾقل متقؾرةٌ  إن  

شؾػـا افلافح مـ افلحابة ومـ بعدهؿ مـ أئؿة افديـ وافعؾؿ،  وظذ ذفؽ مشكم، وافلةا

  أوربا أو ؽرها! !ةا حاجة فؾغربؾ

، وأؾلدوا ديـفؿ، وظبدوا ؽر  ؾنن   فقا اهلل ؿد أخزكا ظـ أشةاؾفؿ أهنؿ حّرؾقا افؽتب وبد 

 أصد   وبام جاء بف مـ احلؼ، وحاربقه، ☺اهلل، وحا ـان هذا حاهلؿ شُفؾ ظؾقفؿ افؽػر بـبقـا 

 ،وهؿ يؼتؾقن أهؾ اإلشةام ويؼدوهنؿ وحيتؾقن بؾداهنؿ !وأي حؾقل شؾؿقة احلرب،

هؾ احلقثققن إٓ ما ظؿؾتف أجدهيؿ، وهؾ ما حيلؾ مـ ؾتـ إٓ بخططفؿ ويػتعؾقن افػتـ ؾقفا، و

 ومؽرهؿ.

 ،مـ ؿتٍؾ، واكتحاٍر، وتـظقٍؿ فعلابات افؼتؾ وافـفب أٓ ترى ما حيلؾ ذم بؾدان افغرب

وـػروا بـبل افرمحة ظؾقف افلةاة وافلةام،  تعاػ، أظرضقا ظـ ديـ اهللوٕهنؿ  ؽتلاب،وآ

رة، ثؿ  مار، وإشؾحة افػت اـة اددم  شؾ ط اهلل ظؾقفؿ هذه افػتـ وافبةاء، ؾفؿ ُصـ اع افد 

  يرصخقن: اإلرهاب اإلرهاب!

ومـ  ،ل ثؿرة مـ ثؿراهتؿما حيلؾ افققم مـ ثقرات ذم بةاد ادلؾؿغ إك ام هأٓ وإن  

، وـؾ هذا بؿبارـة مـ أحزاب افضةال فبةاد اإلشةام ثؿرات مـ تربك ذم أحضاهنؿ ثؿ ظادَ 

  تدظة وظذ رأشفؿ اإلخقان ادلؾؿقن.وادب
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ظذ هنج  ذم ـتاب اهلل وشـة كبقف ظؾقف افلةاة وافلةامحؾقَل ـؾِّ مشاـؾ افدكقا  إن  

وبةاء  ،كحـ أناس مـ افعرب ــا ذم صؼاء صديد»: فعامؾ ـرسى ◙ادغرة ؿال  ،افلؾػ

ؾبقـا كحـ  ،وكعبد افشجر واحلجر ،وافشعر افقبروكؾبس  ،كؿص اجلؾد وافـقى مـ اجلقع ،صديد

ا مـ أنػلـا إفقـا كبقً  -تعاػ ذـره وجؾت ظظؿتف  -ـذفؽ إذ بعث رب افلؿقات ورب إرضغ 

وا أو تمدّ  ،تؾؽؿ حتك تعبدوا اهلل وحدهأن كؼا ☺ؾلمركا كبقـا رشقل ربـا  ،كعرف أباه وأمف

ظـ رشافة ربـا أنف مـ ؿتؾ مـا صار إػ اجلـة ذم كعقؿ  م ير مثؾفا ؿط  ☺وأخزكا كبقـا  ،اجلزية

        .(1)«ومـ بؼل مـا مؾؽ رؿابؽؿ

ـان ما تؼقل  ؾنن  »: ◙رؿؾ ؾؼال بعد شامع ـةام أيب شػقان هبذا ظظقؿ افروم هِ  وأؿر  

 .(2)«ضع ؿدمل هاتغا ؾلقؿؾؽ مقحؼً 

أخقان افعذاب مـ أجؾ متلؽفؿ  أصد   ☺ب أصحاب رشقل اهلل ذّ فؼد ظُ » ا أؿقل:وختامً 

 بافعؼقدة وإخةاص افعبادة هلل وحده وكبذ افؼك وافؽػر.

 ؿال: ◙ظـ ظبد اهلل بـ ملعقد 

، وأبق بؽر، وظامر، وأمف شؿقة، وصفقب، ☺أول مـ أطفر اإلشةام شبعة: رشقل اهلل »

، ؾؿـعف اهلل تعاػ بعؿف أيب ضافب، وأما أبق بؽر، ؾؿـعف ☺وادؼداد، ؾلما رشقل اهلل  وبةال،

اهلل بؼقمف، وأما شائرهؿ، ؾلخذهؿ ادؼـقن، وأخبلقهؿ أدرع احلديد، وصفروهؿ ذم افشؿس، 

ؾام مـفؿ مـ أحد إٓ َواَتاهؿ ظذ ما أرادوا، إٓ بةآً ؾنكف هاكت ظؾقف كػلف ذم اهلل، وهان ظذ 

 .(3)«دٌ أَح  دٌ أَح » ؾقن بف ذم صعاب مؽة، وهق يؼقل:ؿقمف، ؾلظطقه افقفدان ؾجعؾقا يطق

                                                        

 (. 3159أخرجف افبخاري ) ( 1) 

 (. 74)(، وملؾؿ 7أخرجف افبخاري ) ( 2) 

(، وؿال: 1/348(، وصححف وذـره افذهبل ذم شر أظةام افـبةاء )3/248أخرجف احلاـؿ ذم ادلتدرك ) ( 3) 

 .                                                        «وفف إشـاد صحقح»

 (. 1/149(، واحلؾقة ٕيب كعقؿ. )146-1/145شتقعاب )واكظر ذم آ       
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ت افظفرة، قَ إذا مَحِ  -يعـل: بةآً -مقة بـ خؾػ اخرجف وـان أ»: (1)افلرة ٓبـ هشاموذم 

ؾقطرحف ظذ طفره ذم بطحاء مؽة، ثؿ يلمر بافلخرة افعظقؿة، ؾتقضع ظذ صدره، ثؿ يؼقل: ٓ 

تزال هؽذا حتك متقت، أو تؽػر بؿحؿد، وتعبد افةات وافعزى ؾقؼقل وهق ذم ذفؽ واهلل ٓ 

 .«دٌ أَح  دٌ افبةاء: أَح 

 وتعذب شؿقة حتك ادقت مـ أجؾ ظؼقدة افتقحقد، ٓ ٕهنا ـاكت زظقؿة شقاشقة.

، أما أبق جفؾ ؾطعـفا بحربة ذم أول صفقدة ذم اإلشةام شؿقة وافدة ظامر» ؾعـ جماهد ؿال:

 .(2)«ُبؾفاؿُ 

ب ذم اهلل فسجع ظـ ديـفا، عذّ أشؾؿت ؿديامً بؿؽة، وـاكت ممـ يُ »وؿال ابـ شعد: 

 .(4) «(3)هبا أبق جفؾ يقمًا، ؾطعـفا بحربة ذم ُؿُبؾفا ؾامتت وصزت، حتك مر  

 

 وـتبف

 ظرؾات بـ حلـ ادحؿدي

☺مديـة افـبل   

 

                                                        

(1 ) (1/318) . 

(، ؿال: أخزين إشامظقؾ بـ ظؿر أبق ادـذر، حدثـا شػقان افثقري ظـ 265-8/264افطبؼات ٓبـ شعد ) ( 2)

 مـلقر ظـ جماهد ؿال: ... ؾذـره، وهق إشـاد صحقح إػ جماهد. 

 (. 8/264افطبؼات ٓبـ شعد ) ( 3)

 (.299-1/289مـفج إنبقاء ذم افدظقة إػ اهلل فؾشقخ ربقع ) ( 4)
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